SZCZEPIENIE przeciwko COVID-19 pacjentów onkologicznych
(będących w trakcie czynnego procesu terapii)
Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. informujemy,
że szczepienia pacjentów onkologicznych (z grupy 1B) rozpoczną się w KujawskoPomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy od dnia 22 marca br.

Rejestracja na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 rusza 15 marca br.
W celu rejestracji na szczepienie należy kontaktować się
pod numerem telefonu: 663 910 020
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.
W tym celu pacjenci Ambulatorium Chemioterapii z Chemioterapią Jednodniową
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy proszeni są o zapoznanie
się ze szczegółowymi wytycznymi i ankietą kwalifikującą do szczepień, która znajduje
się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore.

WAŻNE!
W Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy szczepieni
są wyłącznie pacjenci w trakcie czynnego procesu terapii (np. chemioterapii).
Pozostałe osoby (po zakończonym procesie leczenia) proszone są o kontakt
z wybranym populacyjnym punktem szczepień lub szpitalem węzłowym.

Pacjenci onkologiczni należący do grupy 1 B to:
 pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dniu 31.12.2019 r. prowadzono
leczenie chemioterapią lub radioterapią,
 chorzy w trakcie czynnego leczenia onkologicznego z udziałem chemioterapii,
radioterapii, immunoterapii i leczenia celowanego.
 osoby, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto
leczenia lub oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 36
Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2134).

Jeżeli jesteś pacjentem z chorobą nowotworową
i w latach 2020-2021 leczono Cię chemioterapią
1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie
Skierowanie dla pacjentów onkologicznych zostanie wystawione automatycznie
przez Centrum e-Zdrowia.
2. Jeśli jesteś już PO czynnym procesie leczenia onkologicznego (proces
zakończony po 31.12.2019r.)
1) zapoznaj się ze Wspólnymi wytycznymi dla pacjentów z grupy 1B i personelu
medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19
2) jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, skontaktuj się z wybranym
populacyjnym punktem szczepień lub ze szpitalem węzłowym i umów termin
szczepienia.
3. Jeśli jesteś W TRAKCIE czynnego procesu terapii (np. radioterapii lub
chemioterapii)
1) zapoznaj się ze Wspólnymi wytycznymi dla pacjentów z grupy 1B i personelu
medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19 i w razie potrzeby
skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym
2) jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, zostaniesz zaszczepiony
w naszym Centrum lub w wybranym przez siebie populacyjnym punkcie
szczepień
4. Zaszczep się
Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia. Szczepienia w Kujawsko-Pomorskim
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy pacjentów w trakcie czynnego procesu
terapii będą odbywały się w budynku A w godzinach popołudniowych.
5. Przyjmij drugą dawkę
Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz bezpośrednio
w punkcie szczepień w dniu pierwszej dawki.

